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)محمد ماهر(مهاجم الكويت خالد عجب محاصرا بني أربعة العبني من أربيل

سارة أحمد تتسلم جائزة املركز الثاني من الشيخ داود السلمان

الكراتيه يغادر إلى معسكر الصين

 ختام بطولة »فيشر« الرمضانية للشطرنج

الزمالك »المترنح« يواجه الطالئع »الجريح«
يغ���ادر البالد مس���اء اليوم 
الكراتيه  اخلميس وفد منتخب 
إل���ى مدينة كوات���رو الصينية 
إلقامة معسكر تدريبي استعدادا 
للمش���اركة ف���ي بطولة آس���يا 
للعمومي التي س���تقام من 25 
ال���ى 27 اجلاري، ويرأس الوفد 
أمني السر املس���اعد عبدالعزيز 
البلوشي ويضم عضو مجلس 
االدارة أحم���د يوس���ف اداريا، 
واملدريني ب���در العتيبي وجابر 
احلماد للكوميته، وعالء احلواج 
للكاتا، واحلكمني عبداهلل القالف 

وناصر الظفيري و16 العبا.
وأكد البلوش���ي ان املنتخب 
بدأ اإلع���داد للبطولة في نهاية 
يوليو املاضي، وواصل الالعبون 
التدريب في شهر رمضان املبارك، 

لرفع معدل اللياقة البدنية، اضافة 
الى تطبيق برنامج تكتيكي.

وأشار إلى أن الالعبني يتدربون 
في اجواء جيدة، وانهينا جميع 
األمور املتعلقة بالتفرغات وتوفير 
جميع االحتياجات إلبعادهم عن 
الضغط النفسي، مشيرا الى أنه 
اتخذ االجراءات الرسمية إلبعاد 
القلق ع���ن الالعبني بعد إجراء 
تأمني صحي له���م، وللجهازين 
الفني واإلداري حتسبا ألي طارئ 

ووقايتهم من األمراض.
الكراتيه  ان  البلوشي  وقال 
الكويت����ي فرض نفس����ه على 
الساحة اآلسيوية، وله رصيد 
جيد من االجنازات، والالعبني 
املش����اركني من خيرة األبطال، 
وس����بق لبعضه����م أن حق����ق 

الذه����ب آس����يويا، منهم أحمد 
العتيبي، أحمد  منير، عبداهلل 
بالل وس����عد الرشيدي، فضال 
عن زمالئهم الذين تواجدوا على 

منصات التتويج.
واضاف ثقتنا كبيرة بالعبينا 
الفن���ي واإلداري  وباجلهازين 
للمحافظة على موقع اللعبة في 
هذا احملفل اآلسيوي، مقدما شكره 
إلى رئيس االحتاد الشيخ خالد 
العبداهلل، على دعمه ومتابعته 
للمنتخب وإلى اعضاء مجلس 
االدارة، وإل���ى رئي���س الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف، ونائبه جاسم يعقوب، 
ومدير الهيئات الرياضية أحمد 
عايش، على تسهيل االجراءات 

للوفد.

أقيم حفل ختام بطولة »فيش���ر« املفتوحة 
للش���طرجن في مقر جمعية املهندسني، برعاية 
الشيخ داود السلمان، والرعاة مجموعة طاهر 
القانونية وجمعية املهندسني. بدأ احلفل بكلمة 
الشيخ داود السلمان ثم م.طالل القحطاني رئيس 
جمعية املهندسني، فكلمة عبدالعزيز طاهر عن 

مجموعة طاهر القانونية.
ومت تكرمي الفائزي���ن وكانت جوائز املراكز 
االولى مادية على الترتيب التالي: 1000 دوالر، 
500 دوالر، و250 دوالرا، و100 دوالر الى جانب 
اجهزة كهربائية وشهادات تقدير، وحصل على 

املراكز االولى فرناند المنج وبوجاي من الفلبني 
والالعب احمد عماد وبدر الهاجري من الكويت 

واحمد جاد العرب من مصر.
وفي فئة النساء مها السعودي وسارة احمد 
م���ن مصر، كما مت تك���رمي الفائزين احلاصلني 
على 7 نقاط و6 و5، وفي نهاية احلفل مت تقدمي 
دروع تذكارية للش���يخ داود السلمان واعضاء 
جمعية املهندس���ني واعض���اء مجموعة طاهر 
القانونية، وقناة الكويت الثالثة وقناة العطاء. 
وقد اشرف على البطولة سامي ايوب سكرتير 

احتاد الشطرجن.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يختتم اليوم اخلميس االسبوع اخلامس من 
الدوري املصري لك���رة القدم مبباراتني غاية في 
االهمية، فيلتقى الزمالك مع طالئع اجلي��ش ف��ي 
ال� 10:30 مس���اء بتوقيت الكويت بس���تاد الكلية 
احلربية، وفي نفس التوقيت يلتقي بتروجيت مع 
االنتاج احلربي على ملعب بتروسبورت بالتجمع 
اخلامس. فيما قررت جلنة املسابقات في االحتاد 
املصري تأجيل مباراتي بترول اسيوط مع حرس 
احلدود، وانبي مع غزل احمللة، الرتباط احلرس 
مبواجهته االفريقية امام اول اغسطس االنغولي 
بعد غد السبت بستاد املكس باالسكندرية، وايضا 
النشغال انبي مبباراته املصيرية أمام وفاق سطيف 

اجلزائري املقررة السبت ايضا في اجلزائر.
املواجهة االولى جتمع الزمالك )املترنح( الذي 
يخوض هذه املباراة وبقية الدوري بفكر جديد بعد 
تغيير اجلهاز الفني مع طالئع اجليش )اجلريح(، 
فالزمالك صاحب االرض لعب 4 مباريات حصد 
خالله���ا 7 نقاط، فاز في اثنتني وخس���ر واحدة 
وتعادل في اخرى، وكلفه ذلك تغيير جهازه الفني 

بالكامل واالستنجاد بالفرنسي الهارب سابقا من 
الفريق االبيض هنري ميشيل الذي يقود الفريق 

في ثاني مباراة رسمية.
 ويترقب جمه���ور الزمالك اللقاء للحكم على 
الفرنسي إما مباركة االدارة في اعادته مرة اخرى 
اذا ما فاز الفريق او الهجوم العنيف ضد االدارة 
اذا ما خسر املباراة. واللقاء بني الزمالك واجليش 
لن يكون س���هال فكالهما يطمع في الثالث نقاط 
فصاحب االرض الذي يحتل املركز الثالث ال يريد 
االبتعاد عن اهل القمة مرة اخرى، خاصة ان هذا 

الفوز سيدفعه الى مركز افضل.
أم���ا طالئع اجليش فهو يس���عى حتت قيادة 
مديره الفني فاروق جعفر الذي يعلم كل كبيرة 
وصغيرة مبنافس���ه على اعتبار انه احد ابنائه، 
وقام بتدريبه اكثر من موسم من قبل لتعويض 
ما فاته من نقاط باملسابقة، خاصة بعد ان تعرض 
الفريق لهزميتني امام االهلي برباعية مقابل هدفني 
باجلولة املاضية، ومن قبلها خسر اجليش امام 
ش���قيقه العسكري )2-3(، وهو ما جعل الفريق 

يحتل املركز العاشر برصيد 4 نقاط.

استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا يعقوب يقترح إعادة ترتيب 
الصرف لصندوق تحفيز الالعبين

اقترح نائب المدير العام لش���ؤون الرياضة في الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة جاسم يعقوب اعادة صياغة وترتيب أوجه 
الصرف لصن���دوق تحفيز الالعبين بما يخ���دم تطوير الحركة 
الرياضية بعدما لوحظ سوء استغالل الكثير من االندية لعوائد 
هذا الصندوق حيث اصبح بمثابة ممول للسياحة الصيفية وهو 
ما يمث���ل اهدارا للمال العام وتبديدا المكانيات وموارد الرياضة 

الكويتية وانحرافا عن الغاية التي وجد من اجلها.
وتضمن اقتراح يعقوب الذي تم رفع��ه في مذكرة الى رئيس 
مجلس االدارة المدير العام للهيئة العامة للش���ب��اب والرياضة 
فيص���ل الجزاف لعرضه على مجلس ادارة الهيئة اع��ادة توزيع 
عوائد صندوق تحفيز الالعبين بحي��ث يت��م تخصي��ص نسبة 
25% لدروس التقوية لالعبين في المراح��ل الدراسي��ة المختلف��ة 
و25% لع��الج الالعبي��ن فيم��ا ينف�ق النص��ف المتبقي من الصندوق 
على مكافآت وحواف��ز الالعبين والمش���اركات والمعس���ك��رات 
الداخلية والخارجية وتنظي��م المهرجان��ات ال��رياضي��ة للبراعم 
والموهوبي��ن، كم��ا تضم��ن المقت��رح ان يتم الصرف من الصندوق 
على مدار العام وليس في موس���م الصيف فق���ط كما هو متبع 

حاليا.

عبدالعزيز جاسم
اكد مدير املنتخب الوطني لكرة القدم أس���امة حس���ني ان اجلهازين 
االداري والفني لألزرق وضعا خطة متكاملة العداد املنتخب قبل مواجهة 
اندونيسيا ذهابا وايابا في 14 و18 نوفمبر املقبل في تصفيات املجموعة 

الثانية املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا في الدوحة 2011.
وقال حسني في تصريح ل� »األنباء«: ان االعداد سيبدأ في 30 اجلاري 
باملغادرة الى مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة القامة معس���كر تدريبي يتخلله 
مباراتان وديتان مع املنتخب األردني في 5 اكتوبر املقبل، ومع املنتخب 
الليبي في 10 منه، ومن ثم العودة الى الكويت ملواجهة املنتخب السوري 
في 26 أكتوبر مبناسبة اعتزال حارس األزرق السابق فالح دبشة، مؤكدا ان 
اللجنة االنتقالية خاطبت االحتادين املاليزي والتايلندي خلوض مباراتني 

مع منتخبيهما استعدادا الندونيسيا، ولكن الرد لم يصل حتى اآلن.
وب���ني ان الدوري املمت���از يعتبر ضعيفا، ولن تك���ون الفائدة كبيرة 
في حال ب���دأ في وقت مبكر، ومن ثم جتميع الالعبني قبل املباراة بفترة 
قصيرة، وقال: فضلن���ا تأجيل انطالق الدوري الع���داد األزرق بصورة 
جيدة، وزيادة االنسجام بني الالعبني، مضيفا: اجلميع يظن ان املهمة امام 
املنتخب االندونيسي سهلة، وهذا غير صحيح، النه من أقوى املنتخبات 

في املجموعة، وخير دليل تعادله مع استراليا وعمان.
وزاد حسني: ان األزرق سيضمن بصورة كبيرة التأهل الى النهائيات، 
في حال الفوز على اندونيسيا ذهابا وايابا، فيجب التركيز على املباراتني، 
وجتميع النقاط وانت���زاع بطاقة التأهل، مضيفا ان الباب الزال مفتوحا 
لضم اي العب الى صفوف االزرق، وان املدرب الصربي غوران توفاريتش 
يتابع املباريات الودية لألندية، ويضع مالحظاته في حال تعذر انضمام 

اي العب او حدوث اصابة مفاجئة.
واشار الى ان مدافع القادسية محمد راشد سيكون جاهزا لالنضمام الى 
معسكر القاهرة، بعد التطمينات من ان عودته الى املالعب لن تستغرق 
اكث���ر من 10 ايام، بالتالي ال توجد اي مش���كلة في ضمه الى املعس���كر، 
مش���يرا الى اختيار احلارس شهاب كنكوني مرة اخرى، بناء على رغبة 
الالعب نفس���ه، وهو يستحق ذلك ملا قدمه من مستوى مميز مع العربي 

أسامة حسنيفي املوسم املاضي.

تبدأ بمعسكر في القاهرة 30 الجاري.. وعودة كنكوني

حسين: وضعنا خطة متكاملة إلعداد األزرق
كاظمة تعادل مع الشباب

عبدالعزيز جاسم
تعادل كاظمة مع الشباب 2-2 في 
املباراة الودية التي اقيمت على ستاد 
الصداقة والسالم ضمن استعدادات 
الفريقني للموسم اجلديد. وسجل 
للبرتقالي ناصر العويهان والبرازيلي 
فيريرا. وهذا التعادل الثاني لكاظمة 
بعد تعادله مع الساحل بالنتيجة 
نفس���ها، بينما حقق فوزين على 
التضامن 2-1، والصليبخات 0-2، 
وخسر في واحدة امام الساملية 2-1.  
ولم يقدم كاظمة املستوى املأمول 
منه، باس���تثناء بعض التمريرات 
الرائعة من فيريرا وطارق الشمري، 
وشهدت املباراة مشاركة املدافع خالد 
الشمري للمرة االولى منذ تعرضه 
لالصابة في املوسم املاضي، ودخل 
في الشوط الثاني. كما اشرك املدرب 
الروماني ايلي بالتشي البرازيليان 
س���االس وتياغو بعد ان اراحهما 
امام الصليبخات، بينما لم يشارك 
نواف احلميدان لتعرضه لالصابة 

خالل التدريب.

فوز النصر
الس���عودي على  النصر  ف���از 
مضيفه ص���ور العماني 2 - 1 في 
اجلولة االولى من املجموعة الثانية 
ضمن بطولة االندية اخلليجية ال� 25 
لكرة القدم. سجل عبداهلل ثويني )6( 
هدف صور، ومحمد السهالوي )34( 

وريان بالل )60( هدفي النصر.

تعادل بطعم الخسارة للكويت .. وثمين للعربي

وفي الدقيق����ة 56 ألغى احلكم 
هدفا للكرامة بداعي التسلل، وكاد 
فهد عودة ان يهز شباك كنكوني إال 
ان تسديدته علت العارضة »56«، 
العرباوية عبر  وكانت احملاوالت 
املوس����وي الذي س����دد الكرة من 
داخل املنطقة بيد بلحوس »77«، 
وابعد كنكوني اكثر من كرة خطرة 
في الدقائ����ق االخيرة من املباراة، 
ليخطف العربي تعادال ثمينا من 

الكرامة.
البلوشي  وانذر احلكم مبارك 
واحمد موس����ى ونواف ش����ويع 

)العربي(.

اجلزاء علت عارضة مرمى مصعب 
بلحوس »36«، وقبل نهاية الشوط 
االول كاد احملترف الفرنسي للكرامة 
يزيد القيسي ان يفتتح التسجيل 
اال ان تس����ديدته مرت قريبة من 
مرمى كنكوني. وفي الشوط الثاني، 
بدا العرب����ي أكثر حتررا وظهرت 
الهجومية بشكل واضح،  النزعة 
مع احتف����اظ العبيه بالكرة وقت 
طويل من اجل بناء الهجمات، وأجاد 
احمد موسى كثيرا في دور صناعة 
اللعب، وأزعج حس����ني املوسوي 
الدفاع الس����وري بتحركاته، امنا 

دون فعالية على املرمى.

اما اجله����ة اليمن����ى فكانت دون 
فعالية تذكر ولم يظهر احملترف 
ايغ����ور نوفاكوفيتش  الكرواتي 

مبستوى جيد.
ويحس����ب لسكوس����تيش انه 
اوجد توازنا دفاعيا للفريق، وجنح 
الثنائي احمد الرشيدي والسلوڤيني 
روكي في إبعاد اخلطورة عن مرمى 
شهاب كنكوني، وكانت اولى الكرات 
اخلطرة للكرامة في هذا الش����وط 
عبر احمد العمي����ر ابعدها روكي 
الى ركلة ركنية »28«، وجاء الرد 
العرباوي عبر علي اشكناني الذي 
س����دد كرة قوية من داخل منطقة 

خالد بن الوليد ف����ي حمص، بدا 
العرب����ي الش����وط االول بتحفظ 
الكرواتي  واضح، واعتماد مدربه 
دراغان سكوستيش على الكثافة 
العددية في منتصف امللعب الغالق 
املس����احات، وكلف نواف شويع 
وعبداهلل الشمالي مبهام دفاعية 
بحتة، تاركا الشق الهجومي ألحمد 
موس����ى وعلي اشكناني وحسني 

املوسوي.
وعاب اداء االخضر الضعف على 
االطراف، وارتكب الظهير االيسر 
البلوش����ي اخطاء كثيرة،  مبارك 
وعابه عدم املس����اندة الهجومية، 

بعبدالرحمن العوضي.
ولم تكن للفريق اي محاوالت 
تذكر باستثناء متريرة من جراح 
العتيقي، وضعت العجمي منفردا اال 

انه سدد الكرة بجسم احلارس.
أدار اللقاء احلكم االندونيسى 
عبد املالك عبدالرشيد، وانذر كال من 
اسماعيل العجمي وجراح العتيقي 
وعبداله����ادي خميس )الكويت(، 
ومسلم مبارك وحسني عبدالواحد 

)اربيل(.

تعادل الكرامة والعربي

وفي املباراة الثانية على ستاد 

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي
الكويت  تعقدت أمور فري����ق 
بعد تعادله على أرضه امام أربيل 
العراقي 1 � 1، فيما جنح العربي في 
العودة بتعادل ثمني من حمص مع 
الكرامة الس����وري 0 � 0 في ذهاب 
الدور ربع النهائي من كأس االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وتقام مبارات����ا اإلياب في 30 
اجلاري، فيحل الكويت ضيفا على 
اربيل في اربيل، فيما يستضيف 
العربي الكرامة على ستاد صباح 

السالم.
في املباراة االولى على س����تاد 
الكويت، وبعد بداية جيدة استطاع 
األبيض ان يتقدم عبر مهاجمه خالد 
عج����ب اثر تلقي����ه متريرة داخل 
املنطقة م����ن البرازيلي روجيريو 
تالعب على اثرها عجب بدفاع اربيل 
وسجل على ميني احلارس احمد 
علي )6(، وأدرك اربيل التعادل اثر 
استثمار مهاجمه الدولي مهدي كرمي 
خطأ فهد ع����وض في ابعاد الكرة 
فتهيأت امام كرمي الذي سددها على 
ميني احل����ارس مصعب الكندري 

.)68(
وفرض الكويت سيطرته على 
املباراة،  الساعة االول من  نصف 
ثم تراجع دون مبرر تاركا امللعب 
الى اربيل الذي كان اكثر استحواذا 
على الكرة في ربع الساعة االخير 

من الشوط االول.
وكاد العماني اسماعيل العجمي 
ان يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 38 
إال ان العارضة تصدت لكرته، ولم 
تكن للفريق العراقي فرص تذكر 
باستثناء الكرة املرتدة التي تباطأ 
مسلم مبارك في تسديدها ليبعدها 
الكندري، وتبعتها تسديدة لكرمي 

مرت بجوار القائم األيسر.
الثاني، واصل  الش����وط  وفي 
اربيل أفضليته، وكاد هلكور مال 
محمد ان يصيب املرمى مرة ثانية 
في الدقيقة 59 لوال براعة الكندري 

في إبعادها الى ركنية.
انتشاره  اربيل بحسن  ومتيز 
ومبراقبته ملفاتيح اللعب لالبيض، 
فاختفى العبوه روجيريو ووليد 
عل����ي ال����ذي اس����تبدله امل����درب 
االرجنتين����ي نيس����تور اورتيغا 

في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس االتحاد اآلسيوي

العربي الكرامةأربيل الكويت

0 - 0 1 - 1

أورتيغا: أتحمل 
مسؤولية النتيجة

قال مدرب الكويت 
االرجنتيني نيستور 
اورتيغا ف��ي املؤمتر 
الصحافي بعد املباراة: 
ليس من عاداتي حتميل 
الالعبني املسؤولية التي 
أحتملها شخصيا، لكن 
اللقاء،  الفردية سادت 
ولم نلعب بأداء جماعي 
وام��ل ان نع��ود الى 
مستوانا في املباريات 
املقبلة، وباستطاعتنا ان 
نحقق الفوز في اربيل، 
والفريق العراقي جيد 
جدا من حيث التنظيم. 
من جهته، اعتبر مدرب 
ان  ثائ��ر احمد  اربيل 
التع��ادل بطعم الفوز، 
وق��ال: راقبنا مفاتيح 
لع��ب الكوي��ت جيدا، 
وكن��ا قريب��ني م��ن 
الفوز، والكويت فريق 
جيد، ويلعب بصورة 
جماعية، لكن العبينا 
تفوقوا على أنفس��هم 

في الشوط الثاني.


